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total protein miktarının 109.7 mg/mL ve tutuklama sonrası 65.9 mg/mL olduğu hesaplanmıştır. 
Bentonit üzerine tutuklanan tirosinaz enziminin tekrarlı kullanımındaki stabilitesinin saptanması 
için yapılan deneylerde 7. tekrara kadar enzim aktivitesi görülmüş ancak son 7. tekrarda aktivite 
saptanamamıştır. Tutuklama deneyleri için kullanılan enzim kaynağı ile yapılan deneylerde ise 
enzim aktivitesi 13. tekrarda saptanmamıştır. Dayanıklılık ölçümlerinde kullanılan enzim kaynağı, 
7. günde yaklaşık %1 lik bir aktivite kaybı göstermiş ancak betonite tutuklu enzimin 9. güne kadar 
aktivitesini koruduğu saptanmıştır. 
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Amaç: Yağlarla kirlenmiş toprak örneklerinden Bacillus genusuna ait bakteri izolasyonu, 
tanılanması, lipaz üretme yetenekleri ve üretilen lipazın karakterizasyonu amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Adana’da bir yağ fabrikasının yağlarla kirlenmiş topraklarından 27 
bakteri suşu izole edilmiştir. Bu suşlardan saf kültür elde edilip Bacillus sp. olarak tanımlananların 
stok kültürleri alınmıştır. Bunlar içerisinden Tributyrin Agar besiyerinde lipaz aktivitesi gösterenler 
seçilmiş ve aktivite bir kez de sıvı besiyerinde denenmiştir. En yüksek aktiviteye sahip suş lipaz 
üreticisi olarak seçilmiştir. En yüksek enzim aktivitesinin görüldüğü pH ve sıcaklık değerleri 
saptanmıştır. Enzimin sıcaklık ve pH stabilitelerini saptamak amacıyla 30 dk. boyunca enzim 
istenilen sıcaklıkta ve pH değerlerinde ön inkübasyona tabii tutulup kalan aktivite ön inkübasyona 
tabii tutulmayan enzim aktivitesine göre % olarak hesaplanmıştır. Enzimin moleküler ağırlığının 
belirlenmesi amacıyla %12’lik ayırma ve %5’lik dengeleme jeli hazırlanıp enzim örneği jele 
yüklenmiştir. 20 mA’de 7 saat yürütüldükten sonra boyama solüsyonunda 2 saat boyanmış, 
boyama işlemini takiben boyayı geri alma solüsyonunda 1 gece bekletilmiş ve görünür ışık altında 
fotoğraflanmıştır.

Bulgular: Katı ve sıvı besiyerlerinde en yüksek aktiviteyi TKL-25 no’lu izolat göstermiştir ve 
bu suş VITEK-II bakteri tanılama sistemi ile Bacillus subtilis olarak tanılanmıştır. En yüksek 
enzim aktivitesi pH 5.0, 80°C’de saptanmıştır. Kalan enzim aktivitesi %56 ile pH 8.0’de en 
yüksek ölçülmüştür. pH 3.6’da %43 ölçülürken pH 7.6’da %41 oranında aktivitesini koruduğu 
gözlenmiştir. Enzimin ön inkübasyondan sonra aktivitesini; 50°C’de %176, 60°C’de %20
9, 70°C’de %176, 80°C’de %192, 90°C’de %161, 100°C’de %171, 110°C’de %135, 120°C’de 
%124 koruduğu saptanmıştır. Bacillus subtilis TKL-25 no’lu suştan elde edilen lipaz enziminin 
moleküler ağırlığını saptamak amacıyla marker protein olarak SDS6H2 (200, 116, 97, 66, 45 ve 
29 kDa SIGMA) kullanılarak SDS-PAGE analizi yapılmıştır. Enzimin moleküler ağırlığı yaklaşık 
olarak 17.5 kDa olarak hesaplanmıştır. 

Sonuç: Üretilen lipazın aktivite gösterdiği optimum sıcaklık 80°C, pH 5.0 bulunmakla beraber 
geniş bir pH (4.0-10.6) ve sıcaklık (20-110°C) aralığında aktivite saptanmıştır. Optimum aktivite 
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koşullarına göre enzim asido-termofil lipaz olarak tanımlanmıştır. Sıcaklık stabilite sonuçlarına 
bakıldığında ise enzimin sıcaklık artışıyla aktivite artışı göstermesi önemli düzeyde termostabil 
olduğunu kanıtlamaktadır.
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Amaç: Kıl giderme ve kireçlik işlem basamağından izole edilen alkalifilik bakterilerin bazı hidrolitik 
enzim aktivitelerinin tespit edilmesi ve ülkemizde sıklıkla kullanılan 5 farklı ticari biyosidin bu 
izolatlar üzerine etkinliklerinin belirlenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmuştur.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma materyali olan tuzla konservelenmiş yerli ırk koyun ham 
derileri ıslatmadan itibaren kıl giderme ve kireçlik işlem basamağına kadar işlenmiştir. Kıl giderme 
ve kireçlik sıvısından alınan örneklerden alkalifilik bakteri izolasyonu yapılmış ve izolatların 
proteaz, amilaz ve lipaz aktiviteleri ayırt edici besiyerlerinde oluşturdukları zonlar dikkate alınarak 
belirlenmiştir. Çalışmamızda kullanılan ticari biyosidler Kuarternize (Biyosid I), Thiocyanic asit 
(Biyosid II), Benzotiazol (Biyosid III), 2-Thiocyanomethylthio Benzaothiazole (TCMTB) (Biyosid 
IV) ve Octylisothiazole (Biyosid V) esaslıdır. Biyosidlerin %0,001, %0,01 ve %0,1 olmak üzere 
3 farklı konsantrasyonda etkinliği izole edilen mikroorganizmalara karşı in vitro koşullarda 
çalışılmıştır. 

Bulgular: Çalışmada tuz içermeyen, %5 tuz ve %10 tuz içeren besiyerinde toplamda 51 adet 
alkalifilik bakteri izole edilmiştir. Elde edilen 51 izolattan 8 izolat sadece proteaz, 23 izolat sadece 
amilaz, 1 izolat sadece lipaz, 5 izolat lipaz, amilaz, 1 izolat proteaz, lipaz ve 6 izolatın ise proteaz, 
lipaz ve amilaz aktivitesine sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca çalışmada kullanılan Biyosid I’in 
%0,01 ve %0,1 konsantrasyonlarda tüm izolatlara; %0,001 konsantrasyonda ise izolatların % 69’una 
etkin olduğu tespit edilmiştir. Biyosid II, IV ve V %5 ve %10 tuz içeriğinde gelişen izolatlara daha 
etkili olmuştur. Çalışmada kullanılan izolatların %80’inin Biyosid III’ün %0,01 konsantrasyonuna 
duyarlı olduğu ortaya konulmuştur. 

Sonuç: Çalışmada kullanılan biyosidlerin tamamı % 0,1 konsantrasyonda tüm izolatlara etkili 
olmuştur. Araştırmada izole edilen alkalifilik bakterilere %0,01 konsantrasyonda en etkili biyosidin 
Biyosid I olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca %5 ve %10 tuz oranında gelişim gösteren izolatların, 
tuzsuz besiyerinde gelişim gösteren izolatlara oranla çalışmada kullanılan biyosidlere karşı daha 
duyarlı oldukları belirlenmiştir.
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